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وعلى آله وصحبه  ،هلل، والصالة والسالم على رسول اهللالحمد 

ث أجمعين، أما بعد: فهذه ترجمة مختصرة لفضيلة الشيخ العالم  المحدِّ

جمعُت (، األعظمي ) (ضياء الرحمنعبد اهلل )أ.د. محمد 

معلوماهتا من أبحاثه ومؤلفاته، ومما ُكتِب عنه يف شبكة اإلنرتنت 

وحاولت التوّثق قدر  وغيرها، الحديث، وتويرت،خصوًصا ملتقى أهل 

اإلمكان من صحة المعلومات ودقتها، ومن ذلك أين إذا رأيت تفّرد أحد 

 بمعلومة نسبُتها إليه خروًجا من ُعهدهتا، واهلل الموفق.

 

 

༻
 ✿ ༺ 
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 امسه ونسبه

 
 هو محمد عبد اهلل األعظمي الهندي ثم المدين.

ى إسالمه: بنكيرام، ثم سمّ : فكان اسمه قبل (1)ومرَّ اسمه بمراحل

-نفسه بعد إسالمه: إمام الدين، ثم هروًبا من الهندوس وتخفًيا منهم 

سّمى نفسه: محمد ضياء الرحمن األعظمي،  -لمالحقتهم له يف الهند

وحصوله على جنسيتها اضطر لتغيير اسمه بسبب  وبعد قدومه للسعودية

مد بن عبد اهلل بن عبد نظام منع األسماء المركبة، فصار اسمه أخيًرا: مح

 الرحمن األعظمي.

 
 .(2)أبو أحمد

                               
أ.د. عاصم القريويت يف  نقاًل عن المرتَجم: ذكر هذه المراحل واألطوار يف تسميته  (1)

 تويرت.حسابه يف 

موسوعته )الجامع الكامل يف الحديث الصحيح  على غالفكتب المرتَجم هذه الكنية   (2)

 الشامل(.
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( بـ)صاحب أبي ، ولّقبه العالمة األلباين )(1)الضياء

 .(2)هريرة(

 
 م.1943 - (3)(1363)وقيل:هـ 1362ولد يف الهند عام 

 
 يف أسرة هندوسية ميسورة الحال، وكان على دينالمرتَجم نشأ 

الهندوسية إلى المرحلة الثانوية، ثم بدأ القراءة واالطالع على األديان 

األخرى، فهداه اهلل تعالى لدين اإلسالم، فاختاره عن قناعة ومعرفة 

واطالع، وقد استفاد من هذه القراءات الواسعة يف األديان فصارة فيما 

 بعد نواة لبحثه وكتابته وتدريسه لهذا التخصص.

من أسرته، فُحِرم من المال  لصنوف اإليذاءض وبعد إسالمه تعرّ 

والدراسة، فاحتمل ذلك وصرب، ثم وصل األمر إلى محاولة قتله، فعند 

                               
 كتب المرتَجم يف أواخر مؤلفاته هذا اللقب بعد اسمه.  (1)

يف ضوء مروياته( أن العالمة  ڤذكر المرتَجم يف كتابه )الصحابي الجليل أبو هريرة   (2)

يناديه: )يا صاحب أبي األلباين شّجعه على االستمرار على منهجه يف هذا البحث، وكان 

 ، ط: دار الميمنة.62هريرة(. انظر: ص

. 1363والدته سنة بذكر د. يوسف المرعشلي  تفّرد، و1362األكثر على أنه من مواليد   (3)

 (.100/ 1والمشيخات والفهارس والربامج واألثبات ) انظر: معجم المعاجم
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 .ذلك اضطر للفرار والهجرة إلى بلد آخر

 
، ثم إلى أشهر (1)(جامعة الفالح)من بيته شاًبا إلى المرتَجم خرج 

، )جامعة دار السالم( بعمر آباد الجامعات اإلسالمية بجنوب الهند

ودرس فيها على جماعة من شيوخها، منهم: عبد الواجد الرحماين 

 ،صحيح البخاري أيًضا عليه وقرأ ،وسمع منه المسلسل باألولية بشرطه

 ،على عبد السبحان األعظمي صحيح مسلمقرأ وأجازه هبما خاصة، و

 ،سنن أبي داودعلى ظهير الدين المباركفوري قرأ وأجازه به خاصة، و

وكان مشهوًرا بين أقرانه وعند ، على آخرينقرأ وأجازه به خاصة، و

العلم، وكان له درس خاص بعد منتصف الليل طلب أساتذته بالصرب يف 

ّسر اهلل ، ثم يَ درس فيه تفسير الجاللين على شيخه عبد الرحمن الُعمرييَ 

التحق بكلية الحديث فودية، له االنتقال للدراسة يف المملكة العربية السع

، وتخّرج فيها بدرجة بالمدينة المنورة الشريف يف الجامعة اإلسالمية

البكالوريوس، ثم واصل دراسة الماجستير يف تخصص الحديث 

جامعة أم القرى  -وعلومه بجامعة الملك عبد العزيز )فرع مكة المكرمة

                               
لفالح وجامعة دار السالم، وقراءته دراسة المرتَجم بعد خروجه من بيت أهله يف جامعة ا  (1)

فيها على المشايخ المذكورين= استفدتُّه من حساب )علماء الهند( يف تويرت، ووجدتُّ 

 يف ملتقى أهل الحديث رواية أخرى ألحد اإلخوة، واهلل أعلم.
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ضوء مروياته  يف ڤ ، وكان عنوان رسالته: )أبو هريرة(1)(حاليًا

 -1392(، نوقشت يف العام الدراسي )بشواهدها وحال انفرادها

: وأشرف عليه يف إعداد هذه األطروحةم( 1973 -1972هـ/ 1393

(، الدكتور محمد مصطفى األعظمي ) األستاذ فضيلة الشيخ

يف  المرتَجم وهو الذي اقرتح عليه الكتابة يف هذا الموضوع كما ذكر ذلك

 .الرسالةمقدمة 

، وقد بذل فيها الشيخ (2)ص699وعدد صفحات هذه الرسالة:  

جهًدا عظيًما يف الدفاع عن حافظ أمة اإلسالم الصحابي الجليل أبي 

(، وُيالحظ أنه كتبها قبل وجود التسهيالت التقنية الكثيرة، ڤهريرة )

 فكان تعبه مضاَعًفا كما ال يخفى.

 هاألزهر، وتخّرج فييف جامعة ا الدكتوراةثم واصل الشيخ دراسة 

دراسة وتحقيق كتاب: أقضية )بدرجة الدكتوراة، وكان موضوع رسالته: 

، نوقشت عام (، لإلمام ابن الّطالّع المالكيالنبي 

هـ، وكانت بإشراف: فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة 1397

(.) 

  

                               
 من أن الشيخ َدَرس الماجستير يف األزهر غير صحيح. يذكره كثير من الناسوما   (1)

 يف بعض المواقع اإللكرتونية. pdfمتاحة بصيغة   (2)
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 (1)

ثالعالمة  .1  :عبد اهلل الرحماين ) ت حافظ عبد الواجد بن المحدِّ

، قرأ عليه صحيح اإلمام البخاري كاماًل، عام (-هــ  1409

 هـ.1386

ث .2 ، قرأ عبد السبحان بن محمد نعمان األعظمي العالمة المحدِّ

 عليه صحيح اإلمام مسلم كاماًل.

ث الشيخ  .3 ه السنن ، قرأ عليمحمد ظهير الدين الرحماينالمحدِّ

 . هــ 1385يف عام  لإلمام أبي دواد كاماًل،

 :وأجازه إجازة عامة مجع من أهل العلم، أبرزهم 

ث الشيخ  .1  –المباركفوري  عبيد اهلل الرحماينالعالمة المحدِّ

 هأجاز (تعاىل ) " المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة " صاحب

 روايته من الكتب الستةروي عنه ما صحت له يـ أن ه1408 يف عام

مرعاة ": كتابه وغيرها من الكتب المؤلفة يف الحديث وأصوله، ورواية

 ."المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

ث الشيخ  .2 ت: ) حماد بن محمد األنصاريالعالمة المحدِّ

1418- روي عنه كل ما يهــ أن  1415يف عام  ه أجاز(، تعاىل

                               
ويف  ،ذكر المرتَجم شيوخه هؤالء يف ثبته، وهو منشور يف موقع ملتقى أهل الحديث  (1)

 وألقاب المشايخ أثبتُّها كما اختارها المرتَجم. مقدمة موسوعته )الجامع الكامل(
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بأسانيده المذكورة يف  "ثبت األنصاري إتحاف القاري ب"حواه ثبته : 

 .الثبت

يف  هأجاز ،(تعاىل )عبد الرؤوف الرحماين العالمة الشيخ  .3

الكتب الستة  روي عنه جميع ما صحت له روايته منيهــ أن  1417عام 

 .وغيرها من الكتب المؤلفة يف الحديث وأصوله

 .(تعاىل )لشيخ عبد الغفار حسن الرحماين ا .4

بمدرسة  شيخ الحديث ،الشيخ محمد يونس بن شبير أحمد .5

 روي عنهيهـ أن 1418عام  هأجاز ،مظاهر العلوم سهارنفور )الهند(

 .صحيح البخاري وصحيح مسلم وما صحت له روايته

 القاضي ،محمد الحافظ بن موسى حميدالقاضي الشيخ  .6

هــ برواية 1416عام  هأجاز(، تعاىل )بمحكمة المدينة المنورة 

 .القرآن الكريم والحديث النبوي

 ومالزمتهم فهم كثريون من دروسهم ادوأما املشايخ الذين درس عليهم أو استف، 

 : (1)ومن أشهرهم

األعلى  رئيس المجلس القضاء ،سماحة الشيخ عبد اهلل بن حميد .1

 . (رحمة واسعة )بالمملكة العربية السعودية 

                               
يف ملتقى أهل الحديث، ولم ذكر تتلمذه على هؤالء العلماء مثبت يف الثبت المنشور   (1)

 أجده يف المطبوع يف مقدمة الجامع الكامل.
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 المفتي العام ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وسماحة الشيخ .2

 .(رحمة واسعة )بالمملكة العربية السعودية

أضواء " صاحب، ر محمد األمين الشنقيطيوالعالمة المفّس  .3

رحمة  ) المنورة بالمدينة اإلسالمية بالجامعة المدرس ،"البيان

 .(واسعة

 المدرس بالجامعة اإلسالمية ،والعالمة مختار أمين الشنقيطي .4

( رحمة واسعة) . 

 المدرس ،والعالمة الدكتور محمد تقي الدين الهاللي المغربي .5

 . (رحمة واسعة )بالجامعة اإلسالمية 

المدرس بجامعة  ،شهبة األستاذ الدكتور محمد محمد أبو .6

 .(رحمة واسعة )األزهر

المدرس بجامعة  ،مد السماحياألستاذ الدكتور محمد مح  .7

 .(رحمة واسعة ) األزهر

القرى  المدرس بجامعة أم ،العالمة الدكتور محمد أمين المصري .8

( رحمة واسعة). 

اد المدرس بالجامعة بّ حمد العَ بن العالمة عبد المحسن  .9

 . (حفظه اهلل تعالى)والمسجد النبوي  اإلسالمية

مصطفى األعظمي المدرس األستاذ الدكتور محمد  .10
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 . (1)(حفظه اهلل تعالى)القرى ثم بجامعة الملك سعود  بجامعة أم

 
، وكان (2)أثناء دراسته الماجستير عمل يف رابطة العالم اإلسالمي

أمينها يف ذلك الوقت معالي الشيخ محمد بن علي الَحْركان 

على الجنسية  (، وهو الذي شفع له يف الحصول-1405)ت:

 .(3)السعودية

 ،(4)بعد حصوله على الدكتوراة عمل يف الجامعة اإلسالمية ثم

حتى وصل إلى  وتدّرج يف السلك األكاديمي بكلية الحديث الشريف

 ، ودّرس فيها الحديث وعلومه، واألدياندرجة أستاذ دكتور )بروفيسور(

وأبحاث  الرسائل العلمية كثير من ، وأشرف على إعداد(5)والفرق

 مناقشة كثير منها.وشارك يف  التخّرج،

                               
 م بمدينة الرياض.2017/ 12/ 20-هـ1439/ 4/ 2تويف رحمه اهلل يوم األربعاء   (1)

عمله يف الرابطة يف مرحلة دراسته الماجستير استفدتُّه من حساب )علماء الهند( يف   (2)

 تويرت.

 حصوله على الجنسية. لم أقف على تحديد تاريخ  (3)

لم أستطع تحديد وقت توظيف الشيخ يف الجامعة اإلسالمية، هل كان قبل الدكتوراة أم   (4)

 ؟بعدها

(: )وكان من فضل اهلل 4-3قال المرتَجم يف مقدمة كتابه فصول يف أديان الهند )ص:   (5)

 أْن ُكلِّفُت بتدريس مادة األديان والفرق يف كلية الحديث الشريف، يف عامي: 
َّ

علي

 هـ(.1401هـ و 1400



 

 

 

 دِّث حممد ضياء الرمحن األعظميَحُمـالشيخ ال ترمجة

 
 عمادة كلية الحديث الشريف.  من المناصب اإلدارية: وتولى الشيخ

 
على مدى دّرس الشيخ الضياء األعظمي يف الجامعة اإلسالمية 

من  عددسنوات طويلة عدًدا كبيًرا من طلبة العلم، وتولى اإلشراف على 

األطروحات العلمية، فال ريب أن يكون عدد طالبه كبيًرا، ثم دّرس يف 

آخر سنوات حياته يف المسجد النبوي وتتلمذ عليه أيًضا جماعة من طلبة 

 .العلم

: )عدد اإلجازات التي َمنحُتها ألساتذة (1)قال المرتَجم يف َثَبته

يف رواية  الجامعات يف العالم وطالهبا، بلغ نحو ست مئة إجازة عامة

 يف 
َّ

الحديث، ولكني توقفُت اآلن عن منحها إال للطالب الدارسين علي

 المسجد النبوي(.

  يف مواقع التواصل املعروفني الذين كتبوا عنهوممن وقفت عليه من طالبه: 

يف تحقيق اثة المتخصص العمران )البحّ  بن محمد الدكتور علي .1

يف  كتب( المجال ، والمشرف على عدد من المشروعات يف هذاالرتاث

: )رحم اهلُل شيخنا العالم د. محمد بن عبد اهلل األعظمي، الذي تويرت

. دّرسنا يف الجامعة اإلسالمية 1441تويف ظهر يوم عرفة من هذا العام 

كتاب نيل األطار، وانتفعنا به. كان صاحب همة عالية، ومصنفات 

                               
 (.24/ 1مطبوع يف مقدمة موسوعته: الجامع الكامل:)  (1)
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 وتحقيقات نافعة غالية(.

األستاذ الدكتور محمد أحمد لوح )عميد الكلية اإلفريقية  .2

للدراسات اإلسالمية يف السنغال، والباحث المتخصص يف علم 

: )أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن ينزل كتب يف تويرتالعقيدة(، 

شيخنا محمد ضياء الرحمن األعظمي منزل األبرار، ويلحقه بالذين أنعم 

لصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك عليهم من النبيين وا

رفيقا.. فقد أخذنا عنه العلم، والزمناه وعايشناه سنوات يف كلية 

 الحديث، فكان نِعم الرجل علًما وتجربة وتواضًعا(.

يف تخصص علوم الحارثي )األستاذ بن جزاء الدكتور مصلح  .3

الحديث : )دّرسنا يف كلية كتب يف تويرت(، الحديث بالجامعة اإلسالمية

الشريف مادة الجرح والتعديل، وكان مناقًشا لي يف بحث التخّرج يف 

ألبي بكر المروزي،  "كتاب الجمعة وفضلها"السنة الرابعة بعنوان: 

، 98وبإشراف فضيلة الدكتور محمد الفالح. وأذكر أنه أعطاين درجة 

 فجزاه اهلل عني وعن طالب العلم خير الجزاء(.

 يالأستاذ الدراسات العلبكري الشهري )األستاذ الدكتور يحيى ا .4

بجامعة الملك خالد(، كتب يف تويرت:  وعلومه الحديث يف تخصص

اللهم اغفر لعبدك ضياء الرحمن األعظمي، واجعله يوم القيامة فوق )

ما جزيت شيًخا عن تلميذه. اللهم خير كثير من خلقك. اللهم اجزه عني 

 آمين(.
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من تحقيقات  المترَجم لشيُخ ل األعمال العلميةحاولُت حصر 

 تأليفها أو نشرها:مرتبة بحسب تاريخ  هاسأذكرو، ومؤلفات

نوقشت  ."يف ضوء مروياته ڤأبو هريرة "رسالته الماجستير:  .1

 لم ُتطَبع.، وهـ1393-1392عام 

 ،يف ضوء مروياته( ڤ)أبو هريرة  تلخيص رسالة الماجستير .2

هت إليه  ترجمة هذا الصحابي الجليل، والرد على الطعون التي ُوجِّ

ُطبع عن دار الكتاب المصري بالقاهرة عام  بأسلوب علمي جديد.

 .هـ1399

 البن الطالع، دراسة وتحقيق أقضية رسول اهلل  .3

هـ عن دار الكتاب 1401صدرت الطبعة األولى عام  .واستدراك

رجم وتَ  هـ عن دار السالم بالرياض.1424اللبناين، والطبعة الثالثة عام 

الكتاب إلى اللغة األردية لجنة من علماء باكستان؛ لحاجة القضاة 

والمحامين إلى ما تضمنه من علم؛ إذ ُيعد من أهم الوثائق القضائية يف 

يف، وُطبعت هذه الرتجمة بمدينة الهور عدة طبعات العهد النبوي الشر

 م.1987أولها عام 

صدرت طبعته األولى عام  .دراسات يف الجرح والتعديل .4

هـ 1424هـ عن الجامعة السلفية بالهند، والطبعة الخامسة عام 1402

 عن دار السالم بالرياض.



 

 

 دِّث حممد ضياء الرمحن األعظميَحُمـالشيخ ال ترمجة

 
دراسة  ،(458)ت: بيهقيمام الالمدخل إلى السنن الكربى لإل .5

مع مقدمة مفّصلة لجهود اإلمام البيهقي يف خدمة السنة وتحقيق 

هـ عن دار الخلفاء 1404صدرت طبعته األولى عام  المطهرة.

 ،هـ عن دار أضواء السلف بالرياض1420بالكويت، والطبعة الثانية عام 

وترجمه إلى اللغة األردية الشيخ الحكيم محمد يحيى خان، وُطبع 

 م.1992بمدينة الهور عام 

محمد حياة لعالمة لغفور يف وضع األيدي على الصدور لفتح ا .6

صدرت طبعته األولى عام  .، دراسة وتحقيق(1163)ت: السندي

هـ عن دار 1419هـ عن دار السنة بمصر، وطبعته الثالثة عام 1409

 الغرباء بالمدينة.

صدرت طبعته األولى عام  .والمسيحيةدراسات يف اليهودية  .7

 مدينة.هـ عن مكتبة الدار بال1409

مع مقدمة  ثالثة مجالس من أمالي ابن مردويه، دراسة وتحقيق، .8

صدرت طبعته  .مفّصلة لجهود ابن مردويه يف خدمة السنة المطهرة

 هـ عن دار علوم الحديث باإلمارات.1410األولى عام 

الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية  فصول يف أديان الهند .9

هـ عن دار 1417األولى عام صدرت طبعته  .وعالقة التصوف هبا

 البخاري بالمدينة.

صدرت طبعته األولى  .التمسك بالسنة يف العقائد واألحكام .10
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هـ عن 1440هـ عن دار الغرباء بالمدينة، والطبعة الثانية عام 1417عام 

وترجم الكتاب إلى اللغة األردية الدكتور أبو  ،دار الميمنة بالمدينة

محمود بن محمد يعقوب شيخ )األستاذ بالجامعة  الحسن طاهر

اإلسالمية العالمية بإسالم آباد( وطبعته دار السالم بالرياض عام 

 هـ.1418

)الصحابي الجليل أبو  تلخيص تلخيص رسالة الماجستير .11

عن  هـ1418عام صدرت طبعته األولى  يف ضوء مروياته(. ڤهريرة 

 دار الميمنةهـ عن 1441عة الثانية عام والطب، دار الغرباء بالمدينة

 .بالمدينة

صدرت طبعته  .معجم مصطلحات الحديث ولطائف األسانيد .12

هـ عن مكتبة أضواء السلف بالرياض، وطبعته الثالثة 1420األولى عام 

 هـ عن دار اإلمام مسلم بالمدينة.1438عام 

صدرت طبعته  .وأديان الهند والمسيحيةدراسات يف اليهودية  .13

هـ عن مكتبة الرشد بالرياض، وطبعته السابعة عام 1422األولى عام 

دراسات يف "هـ عن مكتبة الرشد بالرياض. )جمع فيه بين كتابيه: 1437

، وقّدم له الشيخ أبو ("فصول يف أديان الهند"و "مسيحيةاليهودية وال

دواعي السرور  ( ومما قاله يف مقدمته: )ومن) (1)الحسن النَّْدوي

                               
وأبو الحسن الندوي  .م1984/ 12/ 20 -هـ1405/ 3/ 26ُكتبت المقدمة بتاريخ:   (1)

= 
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من -أخانا الفاضل األستاذ الدكتور محمد ضياء الرحمن األعظمي  أنَّ 

قد اختار هذا الموضوع  -أساتذة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

الهام، وقام برحلة طويلة مضنية يف مصادر تاريخ الديانات وأصولها 

لكتب العتيقة األصيلة، واستعرضها استعراًضا دقيًقا يف ضوء التاريخ وا

الدينيين والمؤرخين  هذه الديانات وزعمائها طوائف ومؤلفات رؤساء 

عن  -الذي أتشرف بالتقديم له-األوربيين، فبحث يف هذا الجزء 

اليهودية والمسيحية وتاريخ تطورهما، والتحّوالت التي طرأت عليهما 

تحت ضغط عوامل ساللية وحضارية، وجغرافية وسياسية، وكيف 

 عها(.تفاعلت م

 9 .البيهقي مامالِمنّة الكربى شرح وتخريج السنن الصغرى لإل .14

هـ عن مكتبة الرشد 1422مجلدات، صدرت طبعته األولى عام 

 هـ. 1426بالرياض، والطبعة الثانية عن مكتبة الرشد عام 

: )السنن الصغرى للبيهقي استخرج فيه المؤلف المرتَجمقال 

 دل به على مذهب الشافعي، ستُ من السنن الكربى أصح ما ا

المنة "فحاولُت أن أضيف إليه أدلة بقية الفقهاء الثالثة، فصار الكتاب 

 . (يف الفقه المقارن للمذاهب األربعة "الكربى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

نقل عنه العالمة ابن باز )رحمه اهلل( يف رسالته: )نقد القومية العربية( ووصفه بـ)الكاتب 

 الكبير(. العربي الحسني اإلسالمي الشهير( و)العالم
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ما صح من الذكار والرقى والطب عن سيد  تحفة المتقين يف .15

هـ عن مكتبة أحمد بن 1436صدرت طبعته األولى عام  .المرسلين

هـ عن جامعة دار السالم 1436حنبل بباكستان، وطبعته الثانية عام 

 وُترجم إلى اللغة األردية وُطبع يف مدينة دلهي. بالهند.

موضوعه:  .الجامع الكامل يف الحديث الصحيح الشامل .16

بة يف ديون واحد( صدرت طبعته ، )استقصاء األحاديث الصحيحة مبوَّ

مجلًدا،  12هـ عن مكتبة دار السالم بالرياض يف 1437األولى عام 

هـ عن دار ابن بشير 1441عام  -وهي المعتمدة-وطبعته الثانية 

 مجلًدا.  19بباكستان، يف 

وقد هيأ نفسه لها بالتمكن  وهذه الموسوعة مشروع عمر المرتَجم،

د تقاعده من عمله بع فّرغ لها وقتهو العلمي يف الحديث وعلومه،

، وبذل فيها أقصى جهده، واعتزل الناس سنين عدًدا ال شغل له الوظيفي

، قال يف مقدمتها: )فإن اهلل جّل ثناؤه سوى البحث فيها ومتابعة إنجازها

وّفق هذا العبد الضعيف لتصنيف كتب متنوعة يف التفسير والحديث 

ذلك حمًدا كثيًرا، ثم والفقه والعقيدة واألديان وغيرها، والحمد هلل على 

وفقني اهلل تعالى لتصنيف هذا الكتاب المبارك، وهو )الجامع الكامل يف 

الحديث الصحيح الشامل(، موضوعه: جمُع األحاديث الصحيحة 

المرتبة على الموضوعات يف ديوان واحد، وقد استغرق تأليفه عدة 

 سنوات متتالية، عملُت خاللها ليل هنار، منقطًعا عن الزيارات
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واللقاءات، تارًكا األسفار والرحالت، معتذًرا عن عدم حضور الندوات 

والمؤتمرات؛ ليكون هذا الجامع بإذن اهلل تعالى مناًرا للهدى لمحبي 

والسائرين على طريقته المثلى، ومقتفي  سنة المصطفى 

سيرته العطرة، ومتبعي أسوته الحسنة. وقد واجهني خالل العمل 

بات عدة، ال يقّدرها إال من قام بإعداد موسوعة علمية مثل هذه، صعو

ومارَس علم التخريج الذي ُيعد من أصعب العلوم اإلسالمية؛ ألن هذا 

العلم يحتاج إلى معرفة الجرح والتعديل، وما ُيقَبل منه وما ال ُيقبل، 

وعلل الحديث قادحة وغير قادحة، ومعرفة الوصل واإلرسال، والرفع 

واالنقطاع واإلعضال، والتصحيف والتحريف، ووقوع ، والوقف

الشذوذ والنكارة يف اإلسناد والمتن، وما ُروي باللفظ والمعنى، وغيرها 

من العلوم الحديثية. وقد يغرتُّ بظاهر اإلسناد من ال علم له أن أهل العلم 

والنقد ال يكتفون بذلك، بل يتتبعون الطرق والعلل، وما ُيقبل منها وما 

قبل، وَيدرسون أحوال الرجال، ومتون الحديث، ثم يحكمون عليه ال يُ 

بالصحة أو الضعف، واهلل يختص برحمته من يشاء. لقد تم هذا العمل 

التي  المبارك بحمد اهلل وتوفيقه يف دار هجرة المصطفى 

ي ُتسمى أيًضا بدار السنّة، يف جو يملؤه العلم واإليمان يف العهد السعود

 الزاهر الميمون، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات(.

هـ عن 1438صدرت طبعته األولى عام  .كتاب األدب العالي .17

 جامعة دار السالم بالهند.
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الصحيحة على منهج  سيرة المصطفى  .18

ثين  تحت الطبع. .المحدِّ

اختصار الجامع الكامل يف الحديث الصحيح الشامل، جاهز  .19

 .(1)مجلدات 5للطبع يف 

 

ُنِسب إلى المرتَجم كتاب بعنوان: )الرازي وتفسيره(، لكن لم أَر 

المرتَجم عّده ضمن مؤلفاته يف كتبه األخيرة التي اعتنى فيها بسرد أسماء 

؛ ككتاب )الجامع الكامل يف الصحيح الشامل(، وطبعة دار مؤلفاته

يف ضوء مروياته( و  ڤالميمنة لكتابيه: )الصحابي الجليل أبو هريرة 

 يف العقائد واألحكام(.)التمسك بالسنة 

 
من توفيق اهلل تعالى للمؤلف أن هيأ له ختم حياته بالتدريس يف 

اختير ضمن  ،النبوي الشريف، فقبل وفاته بسنوات معدوداتالمسجد 

نخبة من أهل العلم للتدريس يف المسجد النبوي، ويّسر اهلل تعالى له 

التعليق على صحيح والتعليق على صحيح اإلمام البخاري كاماًل، 

 اإلمام مسلم كاماًل، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير.

                               
ذاكر نايك رأيت مقطًعا مرتجًما يف اليوتيوب لعالم األديان الداعية اإلسالمي العالمي   (1)

، وذكر أنه اقرتح "الجامع الكامل يف الحديث الصحيح الشامل"أشاد فيه هبذا الكتاب 

  .رفض ابتداء ثم وافق فيما بعدعلى المرتَجم اختصاره، ف
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م 2020يوليو 10-هـ1441عام  من ذي القعدة 19 يوم الجمعة يف

مستشفى الحرس الوطني  ، فنُقل إلىارتفعت حرارته وشعر بتعب شديد

ظهر يوم  وافاه أجلهوبقي  يف العناية المركزة حتى ، بالمدينة المنورة

، وُصلي م  2020/ 7/ 30 -هـ1441/ 12/ 9يوم الخميس  عرفة

 .، وُدفن بالبقيعالشريف عليه بعد صالة المغرب بالمسجد النبوي

 . آمينونفع بعلمهرحم اهلل الشيخ الضياء األعظمي، وغفر له، 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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